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Sugestão

de Leitura

Depois do 25 de Abril, o regime democrático desenvolveu-se sus-

livro seja dedicado à memória de José Mariano Gago, com o objetivo de

tentado em políticas públicas que modernizaram o país. Na ciência

preservar o seu pensamento, mas também a memória da forma persis-

e no ensino superior as mudanças foram radicais e profundas.

tente como se dedicou à ciência e ao país, como valorizou o diálogo, o

Ao longo de mais de mil páginas, quatro décadas de políticas de

debate e a crítica, tanto no processo político como no da produção de

ciência e de ensino superior, desde o 25 de Abril de 1974, são ana-

conhecimento.

lisadas ao pormenor, neste livro organizado pelos investigadores e
professores universitários Maria de Lurdes Rodrigues, do ISCTEIUL, e por Manuel Heitor, diretor do Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento do Instituto Superior Técnico de Lisboa.
“Esta publicação é uma obra antológica, contendo a descrição e a
análise do percurso das políticas de ciência e de ensino superior ao
longo dos últimos 40 anos, nas suas várias dimensões: dos fundamentos das políticas às decisões tomadas, aos recursos humanos,

financeiros e institucionais que foram sendo mobilizados, passando
pela identificação e o reconhecimento do papel dos diferentes atores, incluindo os organismos internacionais, e tendo como pano de
fundo a evolução registada no contexto político nacional e europeu”, escrevem os organizadores na apresentação do livro 40 Anos
de Políticas de Ciência e de Ensino Superior.
Maria de Lurdes Rodrigues acrescenta que o livro é um contributo
para a reflexão e o debate sobre as políticas públicas da ciência e
do ensino superior e, nesse sentido, para a escolha informada e
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CONCLUSÃO

participada de novas políticas no setor, no novo ciclo político que
se aproxima.
Reunindo o contributo de 70 autores, esta obra torna claro o papel
central de Mariano Gago na conceção e concretização do atual sistema científico nacional, moderno e internacionalizado. Daí que o
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